
JOY TO THE WORLD!
PSALM 98: 4-8
Juig tot  eer van die Here,  a lmal op aarde, wees vrol ik,  ju ig en 
sing!  Sing tot eer van die Here met begeleiding van die l ier ,  
speel  op die l ier  en s ing. Blaas die trompet en die ramshoring, 
jubel  tot  eer van die Here,  die Koning. Die see en al les daar in 
moet druis,  die aarde en al les daarop moet ju ig,  die r iv iere 
moet hande klap, die berge moet saam juig.

LUKAS 2:10
Toe sê die engel  v i r  hul le:  “Moenie bang wees nie,  want kyk,  
ek br ing vir  ju l le 'n goeie tyding van groot blydskap wat v i r  die 
hele volk bestem is.

EFESIËRS 2: 8 
Jul le is inderdaad uit  genade gered, deur geloof.  Hierdie red-
ding kom nie ui t  ju l lesel f  n ie;  di t  is  'n gawe van God.

1 TESSALONISENSE 5: 16&18
Wees al tyd bly.                                                                         
Wees in al le omstandighede dankbaar,  want di t  is  wat God in 
Chr istus Jesus van ju l le verwag.

FILIPPENSE 4: 4 
Wees al tyd bly in die Here!  Ek herhaal :  Wees bly!

LUKAS 7: 37-38
'n Sekere vrou in die dorp, wat 'n sondige lewe gelei  het,  
het gehoor dat Hy in die Far iseër se huis aan tafel  was. Sy 
br ing toe 'n albaste flessie met reukol ie en gaan staan agter 
Jesus by sy voete en hui l ,  sodat haar t rane op sy voete 
begin drup het.  Daarna het sy sy voete met haar hare 
afgedroog, hul le gesoen en met die reukol ie gesal f .

HABAKUK 3: 17-18 
Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die 
wingerde wees nie,  a l  sou die olyfoes misluk en die lande 
geen oes lewer nie,  a l  sou daar geen kle invee in die kampe 
meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees, nog-
tans sal  ek in die Here jubel ,  sal  ek ju ig in God, my Redder.

SEFANJA 3:17 
Die Here jou God is by jou,  Hy, die krygsman wat red. Hy is 
vol  vreugde oor jou,  Hy is st i l - tevrede in sy l iefde. Hy jubel  
en ju ig oor jou.
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